
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 150. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 6.6.2022

2314/150/RM/2022 Plnění usnesení rady města z 1. až 149. schůze z období 2018 - 2022

I. Rada města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení rady města s tím, že

    považuje za splněné body:

2210/145 z 145. schůze rady města - 13. 4. 2022
2237/146 z 146. schůze rady města - 25. 4. 2022
2247/147,  2249/147,  2251/147,  2252/147,  2253/147,  2254/147,  2255/147,
2256/147, 2262/147, 2263/147, 2265/147 z 147. schůze rady města - 9. 5. 2022
2271/148,  2273/148,  2274/148,  2275/148,  2276/148,  2283/148,  2284/148,
2288/148, 2289/148, 2293/148/1.1., 2293/148/2.1., 2294/148, 2296/148, 2298/148
z 148. schůze rady města - 23. 5. 2022
2308/149, 2309/149, 2312/149 z 149. schůze rady městy - 25. 5. 2022

    další úkoly trvají.

2315/150/RM/2022 Rozpočtové opatření č. 44

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit soubor rozpočtových opatření v předloženém znění:

Č.  náv.
RO

ORJ § Pol. ORG ÚZ Text
Příjmy
(Kč)

Výdaje
(Kč)

44

41 3113 6121 55321
IR - ZŠ Komenského - rekonstrukce
střechy

500 000

41 6171 6121 55021
IR  -  Budova  64  -  rekonstrukce  
elektroinstalace

-500 000

2316/150/RM/2022 Rozpočtové opatření č. 45

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit soubor rozpočtových opatření v předloženém znění:

Č.  náv.
RO

ORJ § Pol. ORG ÚZ Text
Příjmy
(Kč)

Výdaje
(Kč)

45
31 3639 5331 363922

FO  -  ÚNP  TSMS  -  oprava  VO
Křenovická-ČSČK

183 400

71 6409 5901 VV - Nespecifikované rezervy -183 400



II. Rada města ukládá

1. Bc. Kláře Vránové

1.1. předložit zprávu Rozpočtové opatření č. 45 ke schválení zastupitelstvu města.

Termín: 6.6.2022

2317/150/RM/2022 Žádost o pronájem pozemku - Vinohrady - paní Svobodová - změna

I. Rada města ruší
přijaté usnesení č. 2231/146/RM/2022 ve znění:
"Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Slavkov u Brna a paní
Martou Svobodovou, bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░  týkající se pozemku parc. č. 3636,

ostatní plocha, zeleň o výměře 431 m2  v k.ú. Slavkov u Brna dle podmínek uvedených v
důvodové zprávě."

II. Rada města souhlasí
s  uzavřením nájemní smlouvy mezi  městem Slavkov u Brna a paní  Martou Svobodovou,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ týkající se pozemku parc. č. 3636, ostatní plocha, zeleň

o výměře 431 m2  v  k.ú. Slavkov u Brna dle podmínek uvedených v důvodové zprávě, v
předloženém znění.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  nájemní  smlouvy  mezi  městem  Slavkov  u  Brna  a  paní  Martou
Svobodovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ týkající se pozemku parc. č. 3636,

ostatní  plocha,  zeleň  o  výměře  431  m2  v  k.ú.  Slavkov  u  Brna  dle  podmínek
uvedených v důvodové zprávě, v předloženém znění.

Termín: 30.6.2022

2318/150/RM/2022 Věcné břemeno pro EG.D, a. s. - stavba s názvem "Slavkov u B., kab. smyčka NN
Navrátil"

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG. D, a. s.,
Lidická 1873/36,  Černá Pole,  602 00 Brno,  IČO:  28085400 týkající  se  pozemku parc.  č.
3583/2 - ostatní  plocha,  ostatní komunikace  v k.ú.  Slavkov u Brna, který je v majetku
města (stavba s názvem "Slavkov u B., kab. smyčka NN Navrátil") v předloženém znění.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit  uzavření  smlouvy  o  smlouvě  budoucí  o  zřízení  věcného  břemene  se
společností EG. D, a. s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 28085400
týkající  se pozemku parc. č.  3583/2 - ostatní  plocha,  ostatní komunikace  v k.ú.
Slavkov u Brna, který je  v majetku města (stavba s názvem "Slavkov u B.,  kab.
smyčka NN Navrátil") v předloženém znění.

Termín: 30.6.2022

2319/150/RM/2022 Stavební uzávěra - návrh na zahájení pořízení



I. Rada města schvaluje
zahájení pořízení stavební uzávěry dle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), v platném
znění, v lokalitách označených dle územního plánu jako plochy 5 - lokalita "Pod vinohrady",
6a a 6b - lokalita "Dlouhé", dle předloženého návrhu.

2320/150/RM/2022 Územní plán - pracovní skupina

I. Rada města schvaluje
doplnění člena pracovní skupiny pro úpravu územního plánu jmenovanou dne 18.10.2021
na 126. schůzi rady města o pana ing. arch. Vojtěcha Mencla.

2321/150/RM/2022 Průběžné plnění 6. KPSS

I. Rada města bere na vědomí
zprávu o průběžném plnění 6. KPSS.

II. Rada města ukládá

1. Bc. Margitě Sommerové, DiS.

1.1. předložit zprávu o průběžném plnění  6. KPSS na jednání zastupitelstva města.

Termín: 30.9.2022

2322/150/RM/2022 Schválení darovací smlouvy - humanitární pomoc

I. Rada města schvaluje
přijetí finančního daru a uzavření předložené darovací smlouvy s panem Romanem Bendou,
nar. ░░░░ ░░ , trvale bytem: ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░

II. Rada města ukládá

1. Bc. Margitě Sommerové, DiS.

1.1. zajistit uzavření schválené darovací smlouvy.

Termín: 30.6.2022

2323/150/RM/2022 Zápis z komise pro životní prostředí č. 38/2022

I. Rada města bere na vědomí
předložený zápis č. 38/2022 z komise pro životní prostředí.

2324/150/RM/2022 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, ZS-A

I. Rada města schvaluje
uzavření předložené smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši
50.000,- Kč,  mezi Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno,
IČ: 70888337,  jako poskytovatelem, městem Slavkov u Brna jako zřizovatelem a Zámkem
Slavkov - Austerlitz, příspěvkovou organizací jako příjemcem.



2325/150/RM/2022 Výsledek VZ - venkovní schodiště a úpravy CHÚC na ZŠ Komenského

I. Rada města rozhoduje
že na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku na akci "ZŠ
Komenského - venkovní schodiště a úpravy CHÚC" byla nejvýhodnější nabídka předložena
uchazečem PROSTAVBY, a.s., Dědina 447, 683 54 Otnice, IČO: 27713130.

II. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na zakázku "ZŠ Komenského - venkovní schodiště a úpravy CHÚC"
se společností PROSTAVBY, a.s., Dědina 447, 683 54 Otnice, IČO: 27713130, v předloženém
znění za podmínky schválení financování zastupitelstvem města.

III. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi

1.1. zajistit uzavření smlouvy o dílo na zakázku "ZŠ Komenského - venkovní schodiště a
úpravy CHÚC" se společností  PROSTAVBY,  a.s.,  Dědina 447,  683 54 Otnice,  IČO:
27713130, v předloženém znění za podmínky schválení financování zastupitelstvem
města.

Termín: 13.6.2022

2326/150/RM/2022 Žádost o ÚNP pro TSMS

I. Rada města schvaluje
žádost o ÚNP ve výši 183.316,-Kč na opravu výměny napájecího kabelu VO.

2327/150/RM/2022 Zápis z jednání Školské rady ZŠ Komenského

I. Rada města bere na vědomí
zápis  č.  4/2022  z  jednání  Školské  rady  Základní  školy  Komenského  Slavkov  u  Brna,
příspěvková organizace.

2328/150/RM/2022 Rozpočtová změna ZŠ Komenského

I. Rada města schvaluje
přesun 200 000 Kč z rezervního fondu organizace do investičního fondu organizace.

II. Rada města schvaluje
rozpočtovou změnu Základní škole Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace v
přeloženém znění.

648 - IF 200 000 Kč

511 - údržba 200  000 Kč

III. Rada města schvaluje
čerpání finančních prostředků z investičního fondu organizace ve výši 65 000 Kč  na pořízení
mrazicí skříně do školní jídelny.

IV. Rada města schvaluje
rozpočtovou změnu Základní škole Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace v



přeloženém znění.

648 - RF 550 000 Kč

558 - DDHM 550 000 Kč

2329/150/RM/2022 MŠ Zvídálek - návrh na vyřazení majetku

I. Rada města schvaluje
Mateřské škole Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna, příspěvková organizace,
vyřazení majetku dle předložené zprávy.

2330/150/RM/2022 MŠ Zvídálek - žádost o povolení výjimky

I. Rada města schvaluje
výjimku z počtu dětí ve třídách v Mateřské škole Zvídálek, Komenského námětí 495, Slavkov
u Brna, příspěvková organizace, na školní rok 2022/2023 v uvedeném rozsahu.

2331/150/RM/2022 Služební cesta - Slovensko

I. Rada města schvaluje
služební cestu Bc. Libora Eliáše na mezinárodní setkání Slavkovů ve dnech 17. - 19. 6. 2022,
které se uskuteční v obci Malý Slavkov (Slovenská republika), a použití soukromého vozidla
RZ 2BS3050 pro tuto cestu.


